
 

 

 

 

  

 

 

م 2020/  ه  1440لموسم    عمرة شعبـــــــان و رمضــــــــــــــــــان  

 مباشرة الى جدة– مع الخطوط  السعودية  

 

 ابريل  28واإلياب يوم ابريل  07الذهاب يوم  ✓

 

 ابريل  مكة المكرمة  18  ابريل الى غاية 07من •

 المدينة المنورة ابريل   25ابريل الى غاية  18من  •

 مكة المكرمة   ابريل 28الى غاية ابريل  25من  •

 

 

 

 

 

 البرنامج   السكن بالمدينة المنورة  السكن بمكة المكرمة  ثنائية  ثالثية  رباعية 

* 4فندق دار اإليمان جراند   19600 17600 16600  

 باإلفطار 

طيبة  فندق دار االيمان   

باإلفطار    

1 

* 4فندق دار اإليمان جراند   18400 16100 15000  

  افطاربدون 

طيبة  فندق دار االيمان   

بدون افطار    

2 

* 3فندق درة دار االيمان  15400 14000 13300  

700 M 

* أو ما 3أحد  االيمان  فندق

 يعادله
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 اسعار البرنامـــــــــج للفرد و تشمل : 

 تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا. •

 االقامة في الفنادق المحددة اعاله. •

 العمرة .تأشيرة  •

 التنقالت داخل المملكة السعودية ببـــــــاصات. •

 المزارات بالمدينة المنورة. •

 االسعار غير شاملة لإلفطار للفنادق االقتصادية. •

  التســــــــجــــــــــــــيل: وثائق 

 أشهر. 6 على تقل ال الصالحية مدة بيومتري  سفر جواز •

 .6/4صور فوتوغرافية بخلفية بيضاء  2 •

 التلقيح. دفتر •

 :بالنسبة للنساء المتزوجـــات 

 مع نسخة من عقد الزواج باللغة العربية مصادق عليهم.الزوج موافقة  •

 .شرعيمحرم سنة ضرورة وجود  45للنساء أقل من  •

 األجنبـية لألجانب للجوازات بالنسبـــــة: 

 عليها. مصادقة اإلقامة بطاقة •

 لألطفــــــــــــــال: بالنـــــسبة 

  االزدياد. عقد •

 وثائق تثبت صلة القرابة مع المحرم. •
 

:ملحوظات   

 اداء خمسون في المائة عند الحجز من الثمن المتفق عليه.       •

        .يمكن تغيير تواريخ الذهاب حسب نظام التأشيرة والطيران •

 .من طرف شركة الطيران  OVER BOOKING الشركة ال تتحمل اي مسؤولية في حالة •

 الوكالة ال تتحمل اية مسؤولية عن الوزن الزائد وكذلك عن ضياع االمتعة . •

 قيمة االقامة بالفنادق.  ءطبقا لقانون الصرف يتم اقتطاع مبلغ من منحة العمرة المخصصة للمعتمرين لألدا •

 البيضاء.طنجة عبر الدار  العودة من مطار جدة إلى 26رحله  •

 

 

 

من  ةدرهم قيمة التامين الطبي المطبق 550االسعار اعاله ال تشمل 

 طرف السلطات السعودية 

  
 


